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توصيات المنظمة 
 بشأن رعاية الحامل أثناء الوالدة لكي

تخوض تجربة إيجابية عند وضع مولودها
 إحداث تحّول في رعاية المرأة والرضيع تحسينًا

لصحتهما وعافيتهما

ملّخص تنفيذي
المقدمة

إن معظم الوالدات بالعالم البالغ عددها 140 مليون والدة 
لعوامل  معّرضات  غير  نساء  بين  فيما  سنويًا  تحصل 
خطر إصابتهن أو إصابة رضعهن بمضاعفات في بداية 
الوالدة  فإن وقت  ذلك،  مراحله. ورغم  المخاض وطوال 
حاسم األهمية بالنسبة إلى بقاء المرأة والرضيع على قيد 
الحياة، ألن خطر المراضة والوفاة قد يرتفع بشكل كبير 
الغايات  مع  وتماشيًا  لمضاعفات.  تعرضهما  حال  في 
الُمحّددة في الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة - 
ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في 
الجديدة  العالمية  االستراتيجية  ومع   – األعمار  جميع 
بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق )2030-2016(، 
نطاق  توسيع  على  عاكفة  العالمية  العمل  برامج  فإن 
تركيزها على نحو ال يكفل بقاء المرأة والرضيع على قيد 
الحياة عند تعّرضهما لمضاعفات المخاض فحسب، بل 
يكفل أيضًا تنّعمهما بالرخاء وتمكينهما من بلوغ أفضل 

وضع يتمّتعان فيه بالصحة والحيوية.
وبرغم االستمرار في إجراء مناقشات وبحوث لعّدة سنوات، 
فإن مفهوم "التمّتع بوضع طبيعي" أثناء المخاض ووضع 
طرأت  وقد  أو موّحدًا.  شاماًل  مفهومًا  ليس  هو  المولود 
طوال العقدين المنصرمين زيادة كبيرة على تطبيق طائفة 
استحثاث  أجل  من  بالمخاض  المتعلقة  الممارسات  من 
عملية حدوثه فسيولوجيًا أو تسريع وتيرة حدوثه أو إنهائه 
الحصائل  تحسين  بقصد  وذلك  رصده،  أو  أو تنظيمه 
التي تجنيها المرأة والرضيع. ويميل هذا التوّجه المطرد 
 الزيادة صوب التعامل مع آليات وضع المولود على أنها 

قدرة  تقويض  إلى  طبّيًا  ِعالجًا  تستدعي  مرضية  حالة 
المرأة على الوالدة، ويؤثر سلبًا على تجربتها أثناء وضع 
التدخالت  تنفيذ  تزايد  فإن  ذلك،  إلى  ضافة  واإ مولودها. 
المتعلقة بالمخاض في ظل غياب مؤشرات واضحة على 
لزومها يوّسع باستمرار الفجوة التي تتخّلل مجال تحقيق 
المساواة في التمّتع بالصحة بين المواضع الغنية بالموارد 

وتلك الفقيرة بها.
طريق  عن  المسائل  تلك  التوجيهي  المبدأ  هذا  ويتناول 
في جميع  شيوعًا  المستخدمة  الممارسات  أكثر  تحديد 
من  الجّيد  بشأن  معايير  لوضع  المخاض  مراحل 
والوضع  المخاض  إتمام  ميدان  في  الُمّتبعة  الممارسات 
غير المصحوبين بمضاعفات، وهو مبدأ يرتقي بمفهوم 
ناحية ال ُيستغنى عنها لضمان  الرعاية بوصفها  تجربة 
توفير رعاية عالية الجودة أثناء المخاض والوضع وتحسين 
الحصائل التي ترّكز على المرأة، عوضًا عن استكمالها 
حصرًا لما ُيجرى من ممارسات سريرية روتينيًا. ويتعّلق 
المتعافين  ورضعهن  الحوامل  بجميع  التوجيهي  المبدأ 
فسيولوجية  عملية  بوصفها  المولد  وضع  آلية  ويراعي 
يمكن إتمامها من دون أن تكون مصحوبة بمضاعفات 

بالنسبة إلى معظم النساء والرضع.

المولود"  وضع  تجربة  "بإيجابية  التوجيهي  المبدأ  ويسّلم 
بوصفها نقطة مهمة لجميع النساء الماخضات في نهاية 
المطاف، ويحّدد تلك التجربة على أنها ترقى إلى مستوى 
ما تؤمن به المرأة ُمسبقًا من معتقدات وتوقعات شخصية 
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وتوقعاتها  معتقداتها  تتجاوز  وأنها  وثقافية،  واجتماعية 
تلك، بما فيها وضع رضيع متعاٍف في وسط آمن من 
دعمها  استمرار  وفي ظل  والنفسية،  السريرية  الناحيتين 
وموظفي  التوليد  )مرافقي(  مرافق  من  وعاطفيًا  عمليًا 
الشؤون السريرية المتمتعين بالكياسة والمتخّصصين تقنيًا. 
النساء  أن معظم  مؤداه  افتراض  إلى  المبدأ  هذا  ويستند 
يرغبن في أن يكون مخاضهن ووضعهن فسيولوجيان، 
وأن يشعرن بأنهن حّققن إنجازًا شخصيًا وضبطن أنفسهن 
بفضل إشراكهن في صنع القرار، حتى في الحاالت التي 

يلزم فيها تنفيذ تدخالت طبية أو ُيحّبذ تنفيذها بشأنهن.
والموّحد  والشامل  الُمحّدث  التوجيهي  المبدأ  هذا  ويعمل 
بشأن الرعاية األساسية أثناء الوالدة على الجمع معًا بين 
التوصيات الجديدة والحالية الصادرة عن منظمة الصحة 
كمجموعة،  تنفيذها  عند  تكفل  التي  )المنظمة(  العالمية 
ومشفوعة  النوعية  جيدة  صحية  رعاية  خدمات  إيتاء 
مستواه. أو  تقديمها  وسط  عن  النظر  بغض   بالبّينات 

وال تتعلق التوصيات الواردة في هذا المبدأ التوجيهي ببلد 
باالختالفات  تسّلم  وهي  ذاته،  حد  في  بإقليم  وال  بعينه 
مستوى  يخص  فيما  العالمي  الصعيد  على  الموجودة 

الخدمات الصحية المتاحة داخل البلدان وفيما بينها.
الرعاية  أهمية  على  الضوء  التوجيهي  ويسّلط المبدأ   
ورضيعها  لتجربتها  تحسينًا  المرأة  على  ترّكز  التي 
قائم  شامل  نهج  أتباع  بفضل  والوضع  المخاض  أثناء 
عالميًا  نموذجًا  ويعتمد  اإلنسان،  حقوق  إعمال  على 
نماذج  تعقيدات  يراعي  الوالدة  أثناء  الرعاية  لتقديم 
تنّوعها. وطابع  المعاصرة  والممارسات  السائدة   الرعاية 

الجمهور الُمستهدف بالمبدأ التوجيهي
التوصيات الواردة في هذا المبدأ التوجيهي معّدة لغرض 
االسترشاد بها في وضع السياسات الصحية والبروتوكوالت 
السريرية ذات الصلة على المستويين الوطني والمحلي. 
راسمي  يشمل  بها  الُمستهدف  الجمهور  فإن  وعليه، 
السياسات الوطنية والمحلية في مجال الصحة العمومية 
ومنّفذي برامج صحة األم والطفل ومديريها ومديري المرافق 
الصحية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية 
دارتها  واإ والطفل  األم  صحة  خدمات  بتخطيط  المعنية 
ومهنيي الرعاية الصحية )بمن فيهم الممرضات والقابالت 
والممارسون الطبيون العامون وأطباء التوليد( والموظفين 
الصحية. الرعاية  مهنيي  بتدريب  المعنيين   األكاديميين 

أساليب إعداد المبدأ التوجيهي
المبدأ  هذا  في  المتعافية«  »الحامل  تعبير  ُيستخدم 
التوجيهي ككل لإلشارة إلى الحوامل والمراهقات اللواتي 

الخطر،  لعوامل  وال رضعهن  أنفسهن  هّن  يتعرضن  ال 
هذا  وقد أُِعّد  التعافي.  عالمات  بخالفه  يبدين  ومّمن 
القياسية  التشغيل  إجراءات  باستخدام  التوجيهي  المبدأ 
المبادئ  لوضع  المنظمة  دليل  في  الُمبّينة  للعملية  وفًقا 
إعداده إجراءات  فقد شملت  وباختصار،   التوجيهية. 

ما يلي: )1( تحديد المسائل والحصائل ذات األولوية؛ 
البّينات؛  البّينات وتجميعها؛ )3( وتقييم  )2( واسترجاع 
تنفيذ  عملية  وتخطيط   )5( التوصيات؛  )4( وصياغة 
المبدأ التوجيهي ونشره وتقييم نتائجه وتحديثه. وُصنِّفت 
جودة البّينات العلمية التي ترتكز إليها التوصيات بتطبيق 
منهجية تصنيف التوصيات وتقديرها ووضعها وتقييمها 
من  الُمستمدة  البّينات  في  الثقة  مديات  من  وباالستفادة 
نهوج استعراض البحوث النوعية فيما يتعلق بكّمية البّينات 
االستعراضات  بأحدث  واسُتِعين  التوالي.  ونوعيتها على 
المنهجية ألغراض إعداد مالمح البّينات المتعلقة باألسئلة 
ذات األولوية. أّما إطار مقارنة البّينات بالقرارات بواسطة 
منهجية تصنيف التوصيات وتقديرها ووضعها وتقييمها، 
والذي هو عبارة عن أداة لمقارنة البّينات بالقرارات تتضمن 
نتائج التدخالت والقيم والموارد والمعايير المتعلقة بالمساواة 
والمقبولية والجدوى، فقد استخدمه الفريق المعني بوضع 
فريق  وهو   – التوصيات  لصياغة  التوجيهية  المبادئ 
خبراء دولي اجتمع لغرض إعداد هذا المبدأ التوجيهي – 
في إطار عقد مشاورتين تقنيتين في أيار/ مايو وأيلول/ 
طريقة  اتُِّبعت  فقد  ذلك،  إلى  ضافة  واإ  .2017 سبتمبر 
من  الُمستمدة  المعنية  التوصيات  تحديد  في  منهجية 
المنظمة  القائمة حاليًا والصادرة عن  التوجيهية  المبادئ 
التوجيهية،  المبادئ  استعراض  لجنة  موافقة  نالت  والتي 
وفي دمج تلك التوصيات في هذا المبدأ التوجيهي لغرض 

تزويد المستخدمين النهائيين بوثيقة شاملة.

التوصيات
فيما يلي 56 توصية بشأن الرعاية أثناء الوالدة خرجت 
بها المشاورات التقنية التي أجرتها المنظمة، وذلك على 
حديثًا  موضوعة  منها  توصية   26 يوجد  التالي:  النحو 
و30 أخرى مؤلفة من مبادئ توجيهية قائمة حاليًا صادرة 
الذي  لسياق  وفقًا  التوصيات  هذه  وُتقّدم  المنظمة.  عن 
تتعلق به تحديدًا فيما يخص تقديم الرعاية أثناء الوالدة، 
أال وهي الرعاية المقدمة طوال مراحل المخاض والوالدة، 
من  والثالثة  والثانية  األولى  المراحل  في  المقدمة  وتلك 
عقب  وللمرأة  للمولود  فورًا  المقدمة  والرعاية  المخاض، 
أساس  على  تقديرات  من  ُأجري  ما  على  وبناًء  الوالدة. 
المعايير الواردة في إطار مقارنة البّينات بالقرارات بواسطة 
منهجية تصنيف التوصيات وتقديرها ووضعها وتقييمها، 
وسياقها  التوصيات  وجهة  في تعيين  به  اسُترِشد  والذي 
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المعني  الفريق  صّنف  فقد  الحاالت،  في بعض  تحديدًا 
التوصيات  من  واحدة  كل  التوجيهية  المبادئ  بوضع 

ضمن إحدى الفئات الُمحّددة التالية:
ُمستحسنة: تشير هذه الفئة إلى أن التدخل 	 

أو الخيار واجب التنفيذ.
غير ُمستحسنة: تشير هذه الفئة إلى أن التدخل 	 

أو الخيار غير واجب التنفيذ.
ُمستحسنة في سياقات ُمحّددة حصرًا: تشير هذه 	 

الفئة إلى أن التدخل أو الخيار ال ينطبق إال على 
الحاالت أو المواضع أو فئات السكان التي تحّددها 
التوصية، وينبغي أال ُينّفذ سوى في تلك السياقات.

ُمستحسنة في سياق إجراء بحث دقيق ليس إال: 	 
تشير هذه الفئة إلى وجود أوجه عدم يقين كبيرة 
إزاء التدخل أو الخيار. ويمكن في هذه الحاالت 
االستمرار في تنفيذه على نطاق واسع شريطة أن 

يتخذ شكل بحث قادر على أن يتناول األسئلة 
غير الُمجاب عليها وأوجه عدم اليقين غير الُمبّددة 
فيما يتعلق بمدى فعالية التدخل أو الخيار ومدى 

مقبوليته وجدواه على حد سواء.
فهمًا صحيحًا  التوصيات  من  واحدة  كل  لفهم  وضمانًا 
في  أسهموا  الذين  الخبراء  أبدى  فقد  عمليًا،  وتطبيقها 
وضعها مالحظات إضافية عند اللزوم، حيث قام الفريق 
التي  الحاالت  في  التوجيهية  المبادئ  بوضع  المعني 
أوصى بها بتنفيذ التدخل أو الخيار في سياقات ُمحّددة 
حصرًا أو في سياق إجراء بحث دقيق ليس إال، بإدراج 
تفاصيل أخرى عن تلك السياقات تحديدًا وعن المسائل 
الرئيسية التي يلزم بحثها، على التوالي. وينبغي أن يرجع 
المالحظات  تلك  إلى  التوجيهي  المبدأ  هذا  مستخدمو 

الواردة مباشرة تحت كل توصية في النسخة الكاملة من 
المبدأ التوجيهي. ويرد في الجدول المبّين أدناه ملّخص 
لكي  الوالدة  أثناء  الحامل  برعاية  المتعلقة  بالتوصيات 

تخوض تجربة وضع إيجابية.
وقد ُنوِقشت في المشاورتين التقنيتين االعتبارات المتعلقة 
واتفق  ككل.  التوجيهي  والمبدأ  التوصيات  فرادى  بتنفيذ 
الفريق المعني بوضع المبادئ التوجيهية على أنه ينبغي 
أن يقوم كادر كّيس ومؤهل ومتحّمس من مهنيي الرعاية 
المادية  الموارد  فيها  تتوفر  مرافق  في  العاملين  الصحية 
الالزمة بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا المبدأ التوجيهي 
بوصفها مجموعة من خدمات الرعاية في جميع المواضع 
لكي تخوض الحامل ورضيعها تجربة وضع إيجابية. والبد 
أن تصبو النظم الصحية إلى بلوغ هدف مؤداه تنفيذ نموذج 
المنظمة هذا بشأن الرعاية أثناء الوالدة )الشكل 1( لتمكين 
جميع النساء من الحصول على الرعاية التي ترّكز عليهن 
من النوع الذي يرغبن فيه ويلزمهن، وإلرساء أساس سليم 
لتزويدهن بها وفقًا لنهج قائم على إعمال حقوق اإلنسان.

التوجيهي  المبدأ  هذا  من  الُمستمدة  المنتجات  وستضّم 
أدوات لرصد حالة الحامل أثناء المخاض بغية تطبيقها 
على مختلف مستويات الرعاية. ووفقًا للممارسة الُمتبعة 
في تحديث المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن 
صحة األم والفترة المحيطة بالوالدة، فإنه سُيواظب على 
تطبيق عملية منهجية لتحديد الفجوات التي تتخّلل البّينات 
ولسّدها في أعقاب تنفيذ المبدأ التوجيهي. وسيجري تحديث 
التوصيات في حال استجّدت بّينات بشأنها )قد تؤثر، من 
باب االحتمال، على قاعدة البّينات الحالية المتعلقة بأي 
واحدة من التوصيات(، علمًا بأن المنظمة ترّحب بما ُيقّدم 
من مقترحات بشأن إدراج مسائل أخرى في اإلصدارات 

الُمحّدثة مستقباًل من هذا المبدأ التوجيهي.

الشكل 1: مخّطط يمّثل نموذج
المنظمة بشأن الرعاية أثناء الوالدة

 تحّرك الحامل واتخاذها
 وضعًا منتصبًا أثناء

المخاض والوالدة

 وجود خطة راسخة
 ُمسبقًا بشأن اإلحالة
إلى المرافق الصحیة

الموارد المادیة األساسیة

 تقدیم الرعایة
باستمرار

 تقدیم رعایة مبنیة
 على االحترام أثناء
 المخاض ووضع

المولود  تزوید الحامل
بدعم عاطفي

من مرافق تختاره

 تواصل الموظفین
 من مقدمي الرعایة
مع الحامل بفعالیة

 اتباع استراتیجیات
بشأن تسكین

اآلالم

 المواظبة على رصد
 حالة الحامل أثناء

 المخاض وتوثیق ما
 یتخّلله من أحداث

 وتدقیقها وٕابداء
تعلیقات علیها

 شرب السوائل
وتناول الطعام

ر متخّصص ومتفان من الموظفین
كاد
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ص تنفيذي
ملّخ

قائمة تلّخص التوصيات المتعلقة برعاية الحامل أثناء الوالدة لكي تخوض تجربة وضع إيجابية

فئة التوصيةالتوصيةخيار الرعاية

الرعاية المقدمة طوال مراحل المخاض والوالدة

مبنية  برعاية  األمهات  تزويد 
على االحترام

1- ُيوصى بتزويد األمهات برعاية مبنية على االحترام – أي تنظيم 
الرعاية المقدمة إلى جميع النساء وتزويدهن بها بطريقة تصون 
كرامتهن وخصوصيتهن وسّرية شؤونهن، وتكفل عدم تعّرضهن 

ساءة المعاملة، وتمّكنهن من اتخاذ قرارات مستنيرة  للضرر واإ
ومن الحصول على الدعم المستمر أثناء المخاض ووضع 

المولود.

ُمستحسنة

2- ُيوصى بتواصل مقدمي خدمات الرعاية إلى األمهات مع التواصل بفعالية
النساء الماخضات تواصاًل فعااًل باستخدام أساليب بسيطة 

ومقبولة ثقافيًا.

ُمستحسنة

المخاض  أثناء  التوليد  مرافقو 
ووضع المولود

3- ُيوصى بتخصيص مرافق معني بالتوليد من اختيار المرأة طوال 
مراحل المخاض ووضع المولود.

ُمستحسنة

4- ُيوصى بتطبيق نماذج تقديم رعاية مستمرة تمسك القابالت تقديم الرعاية باستمرار
بزمامها، وتقوم فيها قابلة معروفة أو مجموعة صغيرة من 

القابالت المعروفات بتقديم الدعم طوال المراحل السابقة للوالدة 
وتلك التي تتخّللها والمراحل الالحقة لها للحوامل بالمواضع التي 

تمتلك برامج جّيدة األداء في مجال توفير القابالت.أ

ُمستحسنة في سياقات 
ُمحّددة

المرحلة األولى من المخاض

تعاريف المراحل األولى 
الكامنة والفعلية من المخاض

5- ُيوصى باستخدام التعاريف التالية ألولى المراحل الكامنة والفعلية 
من المخاض ألغراض الممارسة:

المرحلة األولى الكامنة من المخاض هي عبارة عن فترة زمنية - 
من سماتها تعّرض الرحم لتقلصات مؤلمة وتغّيرات متباينة في 

عنقه، ومنها إمحاء عنقه وتدّرج قطره في التوّسع شيئًا فشيئًا 
وبقدر معّين يصل إلى 5 سنتيمترات في النوبة األولى من 

المخاض والنوبات الالحقة منه.

المرحلة األولى الفعلية من المخاض هي عبارة عن فترة زمنية - 
من سماتها تعّرض الرحم لتقّلصات مؤلمة متواصلة ومصحوبة 
بإمحاء عنق الرحم بقدر كبير وتوّسع قطره بوقع أسرع انطالقًا 
من 5 سنتيمترات وحتى اكتمال توّسعه في النوبة األولى من 

المخاض والنوبات الالحقة منه.

ُمستحسنة

مدة المرحلة األولى من 
المخاض

6- ينبغي إبالغ المرأة بأن المدة القياسية للمرحلة األولى الكامنة 
من المخاض غير ُمحّددة ويمكن أن تتباين بشكل كبير بين امرأة 

وأخرى، على أن مدة المرحلة األولى الفعلية منه )انطالقًا من 
توّسع عنق الرحم بمقدار 5 سنتيمترات وحتى اكتمال توّسعه( 

ال تتجاوز في العادة 12 ساعة في أولى نوبات المخاض، 
وعادًة ما ال تتجاوز مدة 10 ساعات في نوباته الالحقة.

ُمستحسنة

أ    ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن رعاية الحامل قبل الوالدة ليك تخوض تجربة حمل إيجابية.
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أ    ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن وقاية األمهات وعالجهن من االلتهابات أثناء الوالدة.
ب  ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن زيادة شّدة نوبات املخاض.

فئة التوصيةالتوصيةخيار الرعاية

تطور المرحلة األولى من 
المخاض

7- العتبة الُمحّددة لمعدل توّسع عنق رحم الحامل التي تبدأ لديها 
أعراض المخاض التلقائي بمقدار 1 سنتيمتر/ ساعة خالل 

المرحلة األولى الفعلية من المخاض )مثلما يوّضحه خط التنبيه 
الُمبّين في مخّطط البيانات الُمصّورة( هي عتبة غير دقيقة 

لتشخيص النساء المعرضات لخطر جني حصائل سلبية أثناء 
الوالدة، ولذلك، ال ُيوصى بها لهذا الغرض.

8- الحد األدنى لمعدل توّسع عنق الرحم بمقدار 1 سنتيمتر/ ساعة 
خالل المرحلة األولى الفعلية من المخاض هو معدل غير واقعي 

من حيث السرعة بالنسبة إلى بعض النساء، وال ُيوصى به 
بالتالي ألغراض تحديد تدّرج مراحل المخاض العادية. وينبغي 
أال يشّكل معدل توّسع عنق الرحم بمقدار أقل من 1 سنتيمتر/ 

ساعة لوحده مؤشرًا اعتياديًا على تنفيذ التدخالت في مجال 
التوليد.

9- قد ال تكون مراحل المخاض متسارعة الخطى بشكل طبيعي 
حتى يبلغ قطر توّسع الرحم عتبة قدرها 5 سنتيمترات. لذا، 

ال ُيوصى بتنفيذ تدخالت طبية تسّرع خطى مراحل المخاض 
والوالدة )مثل استخدام األوكسيتوسين لتوسيع عنق الرحم أو 
إجراء العمليات القيصرية( قبل بلوغ هذه العتبة، وشريطة أن 

تكون حالة الجنين واألم باعثة على االطمئنان.

غير ُمستحسنة

غير ُمستحسنة

غير ُمستحسنة

سياسة إدخال الحامل 
الماخضة إلى ردهة الوالدة

10- ال ُيوصى بانتهاج سياسة تأخير إدخال الحامل المتعافية التي 
تبدي أعراض المخاض التلقائي إلى ردهة الوالدة حتى تبلغ 

المرحلة األولى الفعلية من المخاض إال في سياق إجراء بحث 
دقيق.

ُمستحسنة في سياق 
إجراء بحوث

قياس أبعاد حوض الحامل 
سريريًا لدى إدخالها إلى ردهة 

الوالدة

11- ال ُيوصى بـأخذ القياسات العادية سريريًا ألبعاد حوض الحامل 
المتعافية عند إدخالها إلى ردهة الوالدة.

غير ُمستحسنة

التقدير العادي لمدى عافية 
الجنين لدى إدخال الحامل 

إلى ردهة الوالدة

12- ال ُيوصى بفحص نبضات قلب الجنين روتينيًا لتقدير مدى 
عافيته لدى إدخال الحامل المتعافية التي تبدي أعراض 

المخاض التلقائي إلى ردهة الوالدة.

13- ُيوصى بإجراء فحص التسّمع باستخدام جهاز دوبلر العامل 
بالموجات فوق الصوتية أو باستخدام سماعة بينارد من 

أجل تقدير مدى عافية الجنين لدى إدخال الحامل إلى ردهة 
الوالدة.

غير ُمستحسنة

ُمستحسنة

14- ال ُيوصى بحلق شعر عجان/ عانة الحامل روتينيًا قبل الوالدة حلق شعر العجان/ العانة
عن طريق المهبل.أ

غير ُمستحسنة

زرق الحامل بحقنة شرجية 
لدى إدخالها إلى ردهة الوالدة

15- ال ُيوصى بزرق الحامل بحقنة شرجية تقلياًل للجوء إلى تدابير 
زيادة شّدة نوبات المخاض.ب

غير ُمستحسنة

فحص المهبل باألجهزة 
الرقمية

16- ُيوصى بفحص المهبل باألجهزة الرقمية على مدى فترات 
تفصل الواحدة عن األخرى أربع ساعات ألغراض إجراء 
تقدير روتيني ألولى مراحل المخاض الفعلية لدى النساء 

الُمعّرضات لمخاطر ضئيلة.أ

ُمستحسنة
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ص تنفيذي
ملّخ

فئة التوصيةالتوصيةخيار الرعاية

الجنين  قلب  نبضات  فحص 
باستمرار أثناء المخاض

17- ال ُيوصى بفحص نبضات قلب الجنين روتينيًا لتقدير مدى 
عافيته لدى الحامل المتعافية التي تبدي أعراض المخاض 

التلقائي.

غير ُمستحسنة

إجراء فحص التسمع على 
فترات متقطعة لمعدل نبضات 

قلب الجنين أثناء المخاض

18- ُيوصى بإخضاع الحامل المتعافية أثناء المخاض لفحص 
التسّمع على فترات متقطعة باستخدام جهاز دوبلر العامل 

بالموجات فوق الصوتية أو باستخدام سماعة بينارد.

ُمستحسنة

تسكين ما حول الجافية 
تخفيفًا آلالم الحامل

19- ُيوصى بتسكين ما حول الجافية لدى الحامل المتعافية التي 
تطلب تخفيف آالمها أثناء المخاض، وذلك رهنًا بتفضيالتها.

ُمستحسنة

التسكين باألفيون تخفيفًا آلالم 
الحامل 

20- ُيوصى باللجوء إلى خيارات استخدام المواد األفيونية، 
كالفنتانيل والديامورفين والبيثيدين، عن طريق زرق الحامل 
المتعافية التي تطلب تخفيف آالمها أثناء المخاض بحقنة 

منها، وذلك رهنًا بتفضيالتها.

ُمستحسنة

تقنيات االسترخاء لتدبير األلم 
عالجيًا

21- ُيوصى باتباع تقنيات االسترخاء مع الحامل المتعافية التي 
تطلب تخفيف آالمها أثناء المخاض، ومنها التدّرج في إرخاء 

سماعها  عضالت جسمها وحّثها على التنفس باستمرار واإ
بقائها يقظة وغيرها من التقنيات، وذلك رهنًا  الموسيقى واإ

بتفضيالتها.

ُمستحسنة

22- ُيوصى باتباع تقنيات يدوية، من قبيل التدليك أو استعمال التقنيات اليدوية لتسكين األلم
الكمادات الدافئة، مع الحامل المتعافية التي تطلب تخفيف 

آالمها أثناء المخاض، وذلك رهنًا بتفضيالتها.

ُمستحسنة

تسكين آالم الحامل تالفيًا 
لتأخر مخاضها

23- ال ُيوصى بتسكين آالم الحامل الماخض تالفيًا لتأخر 
مخاضها وتقليل اللجوء إلى زيادة شّدة نوباته.أ

غير ُمستحسنة

24- ُيوصى بأن تشرب النساء الُمعّرضات لمخاطر ضئيلة السوائل شرب السوائل وتناول الطعام
وأن يتناولن الطعام أثناء المخاض.أ

ُمستحسنة

25- ُيوصى بتشجيع النساء الُمعّرضات لمخاطر ضئيلة على التحّرك واتخاذ األوضاع
التحّرك واتخاذ وضع منتصب أثناء المخاض.أ

ُمستحسنة

26- ال ُيوصى بتنظيف المهبل روتينيًا بمطّهر الكلورهيكسيدين تنظيف المهبل بالمطّهرات
أثناء المخاض لغرض الوقاية من اإلصابة بأمراض معدية.ب

غير ُمستحسنة

تدبير المخاض عالجيًا 
باتخاذ تدابير فعالة

27- ال ُيوصى باتخاذ مجموعة من التدابير الفعالة في مجال رعاية 
الماخض وتدبير حالتها عالجيًا تالفيًا لتأخر المخاض.أ

غير ُمستحسنة

28- ال ُيوصى باللجوء إلى بضع السلى لوحده تالفيًا لتأخر بضع السلى الروتيني
المخاض.أ

غير ُمستحسنة

اإلبكار في بضع السلى 
واستعمال هرمون 

األوكسيتوسين لتعجيل الوالدة 

29- ال ُيوصى باإلبكار في بضع السلى وزيادة شّدة نوبات 
المخاض بواسطة هرمون األوكسيتوسين المعّجل للوالدة تالفيًا 

لتأخر المخاض.أ

غير ُمستحسنة

إعطاء هذرمون 
األوكسيتوسين لتعجيل الوالدة 

للنساء الالتي ُيزرقن بحقنة 
تسكين ما حول الجافية

30- ال ُيوصى باستعمال هرمون األوكسيتوسين المعّجل للوالدة 
تالفيًا لتأخر المخاض مع النساء الالتي ُيزرقن بحقنة تسكين 

ما حول الجافية.أ

غير ُمستحسنة

أ    ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن زيادة شّدة نوبات املخاض.
ب  ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن وقاية األمهات وعالجهن من االلتهابات أثناء الوالدة.
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أ    ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن زيادة شّدة نوبات املخاض.

فئة التوصيةالتوصيةخيار الرعاية

المضادة  العوامل  استعمال 
للتشّنجات 

31- ال ُيوصى باستعمال العوامل المضادة للتشّنجات تالفيًا لتأخر 
المخاض.أ

غير ُمستحسنة

حقن السوائل عبر الوريد تالفيًا 
لتأخر المخاض

32- ال ُيوصى بحقن الحامل بالسوائل عبر الوريد بقصد تقصير 
مدة المخاض.أ

غير ُمستحسنة

المرحلة الثانية من المخاض

تعريف المرحلة الثانية من 
المخاض ومدتها

33- ُيوصى باستخدام تعريف المرحلة الثانية من المخاض ومدتها 
الواردين أدناه ألغراض الممارسة:

المرحلة الثانية من المخاض هي الفترة الزمنية التي تتخّلل 	 
توّسع رحم المرأة بالكامل ووالدة رضيعها، وتتحّفز فيها المرأة 

ال إراديًا على توجيه ضغطات باتجاه أسفل الرحم لدفع الطفل 
إلى خارجه بسبب تقلصاته الطاردة.

ينبغي إبالغ الحامل بأن مدة المرحلة الثانية من المخاض 	 
تتباين بين امرأة وأخرى، وعادًة ما تكتمل عملية الوالدة في 
غضون 3 ساعات في أولى نوبات المخاض، بينما تكتمل 
تلك العملية في غضون ساعتين في النوبات الالحقة منه.

ُمستحسنة

وضع الوالدة )بالنسبة إلى من 
ال يلزمهن تسكين ما حول 

الجافية(

34- ُيوصى بتشجيع الحوامل الالتي ال يلزمهن تسكين ما حول 
الجافية على اتخاذ وضع والدة من اختيارهن الشخصي 

تحديدًا، بما فيه الوالدة في وضع منتصب.

ُمستحسنة

إلى  )بالنسبة  الوالدة  وضع 
حول  ما  تسكين  يلزمهن  من 

الجافية(

35- ُيوصى بتشجيع الحوامل الالتي يلزمهن تسكين ما حول 
الجافية على اتخاذ وضع والدة من اختيارهن الشخصي 

تحديدًا، بما فيه الوالدة في وضع منتصب.

ُمستحسنة

36- البد من تشجيع النساء الماخضات في المرحلة الثانية مّمن طريقة دفع الطفل
يشهدن تقلصات الرحم الطاردة على تلبية شعورهن الحافز 

تحديدًا على توجيه ضغطات باتجاه أسفل الرحم لدفع الطفل 
إلى خارجه، ومن دعمهن في مجال تلبية شعورهن هذا.

ُمستحسنة

طريقة دفع الطفل )بالنسبة 
إلى من يلزمهن تسكين 

ما حول الجافية(

37- ُيوصى بتأخير دفع الطفل لدى الحامل التي يلزمها تسكين 
ما حول الجافية لمدة ساعة واحدة أو ساعتين عقب توّسع 
رحمها بالكامل أو حتى تستعيد شعورها الحافز على توجيه 
ضغطات باتجاه أسفل الرحم لدفع الطفل إلى خارجه، وذلك 
في سياق المواضع التي ُتتاح فيها الموارد الالزمة لرقودها 

في المرحلة الثانية من المخاض لفترة أطول بالمرفق الصحي 
وتوفير إمكانية تقدير حالة نقص األوكسجين لديها في المرحلة 

المحيطة بالوالدة وتدبير حالتها هذه عالجيًا كما ينبغي.

ُمستحسنة في سياقات 
ُمحّددة

تقنيات الوقاية من رضوح 
العجان

38- ُيوصى باتباع تقنيات تقّلل معدالت اإلصابة برضوح العجان 
وتسّهل الوضع التلقائي لدى الحوامل في المرحلة الثانية من 
المخاض )بوسائل منها تدليك العجان واستعمال الكمادات 

الدافئة »ووضع اليدين« على العجان لحمايتها(، وذلك رهنًا 
بتفضيالت الحامل والخيارات المتاحة.

ُمستحسنة

39- ال ُيوصى باللجوء روتينيًا إلى بضع فرج الحامل أثناء وضع سياسة بضع الفرج
مولودها تلقائيًا عن طريق المهبل، أو بحرية التصّرف في 

بضعه.

غير ُمستحسنة
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40- ال ُيوصى باللجوء إلى ضغط الرحم باليدين تسهياًل للوالدة ضغط الرحم باليدين
 أثناء المرحلة الثانية من المخاض.

غير ُمستحسنة

المرحلة الثالثة من المخاض

المقّويات المساعدة على شّد 
الرحم

41- ُيوصى في جميع الوالدات باستعمال المقّويات المساعدة على 
شّد الرحم للوقاية من النزيف عقب الوالدة أثناء المرحلة الثالثة 

من المخاض.أ

ُمستحسنة

42- ُيوصى باستعمال دواء األوكسيتوسين )بحقن المرأة بجرعة منه 
قدرها 10 وحدات دولية عبر الوريد/ في العضل( لشّد الرحم 

من أجل الوقاية من النزيف عقب الوالدة.أ

ُمستحسنة

43- ُيوصى في المواضع التي ال ُيتاح فيها دواء األوكسيتوسين 
باستعمال أدوية أخرى يمكن حقن المرأة بها لشّد الرحم 

)كأن ُيستعمل، عند االقتضاء، دواء اإلرغومترين أو مثيل 
اإلرغومترين أو التوليفة الثابتة من دوائي األوكسيتوسين 

واإلرغومترين( أو إعطاء دواء الميزوبروستول عن طريق الفم 
)بمقدار 600 ميكروغرام(.أ

ُمستحسنة

تأخير قمط الحبل السّري 
بالملقاط

44- ُيوصى بتأخير قمط الحبل السّري بالملقاط الطّبي )بمدة 
ال تتعدى الدقيقة الواحدة بعد الوالدة( تحسينًا لصحة األم 

والرضيع وحصائل التغذية.ب

ُمستحسنة

التحّكم في سحب الحبل 
السّري

45- ُيوصى بالمواضع التي تتوفر فيها القابالت المتمّرسات باللجوء 
إلى عملية التحّكم في سحب الحبل السّري أثناء الوالدة عن 

طريق المهبل إذا انطوت الرعاية المقّدمة للماخض على تقليل 
ضئيل في كمية الدم المفقود وفي مدة المرحلة الثالثة من 

المخاض.أ

ُمستحسنة

46- ال ُيوصى بالمواظبة على تدليك رحم المرأة بوصفه تدليك الرحم
تدّخاًل للوقاية من النزيف عقب الوالدة عند إعطائها دواء 

األوكسيتوسين لشّد رحمها.أ

غير ُمستحسنة

رعاية المولود

شفط السوائل روتينيًا من 
األنف أو الفم

47- ينبغي أال ُتشفط السوائل من فم أو أنف أي مولود ُيولد ُمحاطًا 
بسائل سلوي نقي ويبدأ في التنفس تلقائيًا بعد الوالدة.ج

غير ُمستحسنة

مالزمة المولود ألمه 
ومالمسته لبشرتها

48- ينبغي أن يالزم المولود غير الُمصاب بمضاعفات أمه 
ويالمس بشرتها خالل الساعة األولى الالحقة لوالدته لوقايته 

من انخفاض درجة حرارة جسمه وتعزيز إرضاعه طبيعيًا.د

ُمستحسنة

ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن وقاية األمهات وعالجهن من النزيف عقب الوالدة. أ 
ُمستكملة من مبدأ املنظمة التوجيهي بشأن تأخري قمط الحبل الرّسي بامللقاط الطّبي تحسيناً لصحة األم والرضيع وحصائل التغذية. ب 

ُمستكملة من املبادئ التوجيهية الصادرة عن املنظمة بشأن سبل إنعاش املولود األساسية. ج 
ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن التدبري العالجي للحاالت الصحية الشائعة يف مرحلة الطفولة: البّينات الالزمة لتحديث التوصيات الواردة يف دليل الجيب تحديثاً تقنياً. د 

ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن صحة املولود. ه 
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49- البد من وضع جميع المواليد، بمن فيهم الذين يعانون من الرضاعة الطبيعية
انخفاض الوزن عند الوالدة والقادرون على الرضاعة الطبيعية، 

على صدور أمهاتهم في أقرب وقت ممكن عقب والدتهم، 
وذلك بعد أن يتمّتعوا بوضع مستقر سريريًا، ويكونوا وأمهاتهم 

مستعدين لذلك.ه

ُمستحسنة

النزفية  األمراض  من  الوقاية 
K بواسطة فيتامين

50- ينبغي زرق جميع المواليد بحقنة من فيتامين K بجرعة قدرها 1 
ملليغرام في العضل عقب الوالدة )أي بعد مرور أول ساعة على والدة 
الرضيع والتي ينبغي خاللها أن يكون مالمسًا لبشرة أمه وأن تستهل 

إرضاعه طبيعيًا(.د

ُمستحسنة

استحمام المولود ورعايته 
بطرائق أخرى عقب والدته 

فورًا

51- ينبغي تأخير استحمام المولود عقب والدته لمدة 24 ساعة، 
ن تعّذر ذلك ألسباب ثقافية فينبغي تأخيره لمدة ست ساعات على  واإ
به  المحيط  الوسط  تناسب  الرضيع مالبس  بإلباس  وُيوصى  األقل. 
أو طبقتين  إلباسه طبقة إضافية  يعني  ما  الحرارة،  من حيث درجة 
بقبعة/قلنسوة.  رأسه  وتغطية  بالبالغ  مقارنة  المالبس  من  إضافيتين 
الغرفة  أمه، وأن يالزمها دومًا في  الرضيع عن  ُيفصل  أال  وينبغي 

نفسها على مدار الساعة.أ

ُمستحسنة

رعاية المرأة عقب الوالدة

تقدير مدى شّد عضالت 
الرحم

شّد  بمدى  يتعلق  فيما  النساء  لجميع  تقدير  بإجراء  ُيوصى   -52
تحديد  في  اإلبكار  أجل  من  الوالدة  عقب  والرحم  البطن  عضالت 

حاالت تراخي الرحم لديهن.ب

ُمستحسنة

إعطاء المضادات الحيوية 
إلتمام الوالدة عن طريق 
المهبل وغير المصحوبة 

بمضاعفات

53- ال ُيوصى بإعطاء المضادات الحيوية للنساء الالتي يلدن والدة 
ألغراض  بمضاعفات  مصحوبة  وغير  المهبل  طريق  عن  طبيعية 

وقايتهن.ج

غير ُمستحسنة

إعطاء المضادات الحيوية 
روتينيًا ألغراض الوقاية عند 

بضع الفرج

من  يخضعن  للواتي  الحيوية  المضادات  بإعطاء  ُيوصى  ال   -54
النساء لعملية بضع الفرج ألغراض وقايتهن.ج

غير ُمستحسنة

لوضع  روتيني  تقدير  إجراء 
األم عقب الوالدة

55- ُيوصى بإجراء تقديرات روتينية بانتظام لوضع جميع النساء بعد 
الوالدة من حيث تعّرضهن لنزيف المهبل وتقّلص الرحم وارتفاع قاع 
البطن ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب )النبض( خالل أول 
24 ساعة على الوضع، وذلك بدًء من الساعة األولى عقب الوالدة. 
ذا كان طبيعيًا، فينبغي  وينبغي قياس ضغط الدم بعد الوالدة بقليل، واإ
قياسه ثانية في غضون ست ساعات. والبد من توثيق حالة إفراغ مثانة 

المرأة من البول في غضون ست ساعات.أ

ُمستحسنة

اإلخراج من المرفق الصحي 
بعد الوالدة عقب إتمام والدة 
طبيعية عن طريق المهبل 
وغير مصحوبة بمضاعفات

56- ينبغي رعاية األم والمولود المتعافيين في مرفق الرعاية الصحية 
لمدة 24 ساعة على األقل بعد الوالدة عقب إتمام والدة طبيعية عن 

طريق المهبل وغير مصحوبة بمضاعفات.أ، د

ُمستحسنة

أ    ُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن وقاية األمهات وعالجهن من النزيف عقب الوالدة.

ب  ُمستكملة من مبدأ املنظمة التوجيهي بشأن تأخري قمط الحبل الرّسي بامللقاط الطّبي تحسيناً لصحة األم والرضيع وحصائل التغذية.

ج  ُمستكملة من املبادئ التوجيهية الصادرة عن املنظمة بشأن سبل إنعاش املولود األساسية.

د   مُمستكملة من توصيات املنظمة بشأن التدبري العالجي للحاالت الصحية الشائعة يف مرحلة الطفولة: البّينات الالزمة لتحديث التوصيات الوارد يف دليل الجيب تحديثاً تقنياً.
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